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W odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2018 r. (znak: L.dz. 121/OP/2018)w sprawie
interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. 1579 i 2018). w kontekście obowiązku żądania Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej zwanego: ..JEDZ") przez zamawiających w postępowaniach
konkursowych. których szacunkowa wartość jest równa lub wyższa niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp — uprzejmie wyjaśniam,
co następuje.

W świetle art. 110 ustawy Pzp konkurs jest przyrzeczeniem publicznym,

w którym przez ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie

prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. w szczególności z zakresu

planowania przestrzennego projektowania urbanistycznego. architektoniczno-budowlanego
oraz przetwarzania danych. W myśl art. 120 ustawy Pzp, zamawiający może dopuścić do

udzialu w konkursie i zaprosić do składania prac konkursowych wyłącznie uczestników

spełniających, określone w ogłoszeniu o konkursie lub regulaminie wymagania. Tym samym,
zamawiający przygotowując postępowanie, w regulaminie konkursu zobowiązany jest,
w świetle art. 116 ust. 2 pkt Gustawy Pzp, stosując odpowiednio art. 25 ustawy Pzp, wskazać

katalog oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyc uczestnicy konkursu w celu

potwierdzenia spełnienia stawianych im warunkow udzialu w postępowaniu konkursowym.
W świetle art. 120 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. instytucja zamawiająca może bowiem dopuścić



do udziału w konkursie i zaprosić do składania prac konkursowych wyłącznie wykonawcow
spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Sposób realizacji obowiązku weryfikacji przez instytucję zamawiająca stawianych
wykonawcy wymagań, w świetle art. 116 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 25 ustawy Pzp,
doprecyzowany został w'treści Rozporządzenia MiniStra Rozwoju 2 dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów-... jakich może zadać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Przepisy ustawy Pzp,
określające zasady przeprowadzenia postępowania konkursowego nie przewidują natomiast
w odniesieniu do konkursów, których szacunkowa wartość odpowiada co najmniej kwotom
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. wstępnej
weryfikacji wykonawcy na podstawie dokumentu JEDZ, poprzez odpowiednie stosowanie
w tym zakresie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp. Brak odpowiedniego odniesienia do regulacji
dotyczących JEDZ wskazuje. iż w postępowaniach konkursowych 0 w. wartości,
zamawiający nie jest zobowiązany wymagać, aby oświadczenia wykonawcy o spełnianiu
wymagań pozwalających na udział w konkursie złożone zostało w ”formie jednolitego
dokumentu. Na powyższe wskazuje również treść art. 80 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówien publicznych,
uchylające dyrektywę 2004/18/WE, w świetle którego instytucje zamawiające powinny
kształtować procedury postępowania konkursowego w oparciu o przepisy tytulu i

oraz rozdziału ll tytułu ill Dyrektywy. Przepisy te nie odsyłają w powyższym zakresie do treści
art. 59 Dyrektywy regulującego kwestię Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

W kontekście powyższych wyjaśnień należy jednak podkreślić. iż wymóg złożenia
oświadczenia wstępnego w formie JEDZ powstanie natomiast w odniesieniu do wykonawcy
lub wykonawców nagrodzonych zaproszeniem do negocjacji prowadzonych odpowiednio
w ramach postępowania w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, o ile wartość
takiego zamówienia będzie równa lub wyższa niż tzw. progi unijne. Jednolity europejski
dokument zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki,
stosownie do treści art. 25a ust. 4 ustawy Pzp, powinien zostać przedłożony zamawiającemu
przed zawarciem umowy. W procedurze negocjacji bez ogłoszenia dokument ten powinien
natomiast zostać załączony do składanej przez wykonawcę oferty.
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